SORTIMENT ROSTLIN

Zhodnocení sortimentu tisů
pěstovaných v Dendrologické
zahradě

Zdeněk Kiesenbauer

Zdeněk Kiesenbauer (1965),
absolvent střední zemědělské školy
v Klatovech, od r. 1984 pracuje ve
Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.,
od r. 1995 vede provoz Dendrologické zahrady VÚKOZ
SNÍMKY: autor

Tis je jednoznačně nejhodnotnější dřevinou pro tvarovanou zeleň nejen ve
slunné Itálii, ale i v našich klimatických
podmínkách. Ve vzácných případech
bývá v horkých letních dnech popálen
na osluněné straně. Ideální je proto
provádět řez mimo nejteplejší měsíce,
pokud možno za podmračeného
počasí. To se týká i řezu živých plotů.
Villa Cetinalle, Itálie, duben 2007
Pro stálezelené živé ploty je tis
nejlepším řešením. Jeho jedinou
nevýhodou je pomalý růst. Pro
dobrý a perspektivní vývoj živého
plotu musíme počítat s dostatkem
prostoru po stranách výsadby.
Bujněji přirůstá jižním směrem, to
musíme vždy zohlednit. Tvarované
ploty v zahradě Sissinghurst Castle
Gardens, Kent, Anglie, červen 2007
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V současné době známe tisy především ze sadovnických úprav parků a soukromých zahrad. Ve
volné přírodě jsou velmi vzácné, ačkoliv před několika sty lety byly v našich končinách běžné.
V několika oblastech je ještě najdeme v lesních porostech. Tisy patří k druhům dřevin, které byly
odedávna člověkem využívány. Dnes si jich ceníme především jako okrasných dřevin, nemalé naděje
ale vzbuzují z hlediska farmakologického.
Jen stěží odhadneme, kdy se tisy začaly využívat jako okrasné
dřeviny. V literatuře najdeme bohatší zmínky o využití tisů
v lidové magii a léčitelství. Tisy se využívaly jako desinfekce,
ale také např. jako abortivum. Tisové dřevo bylo velmi oblíbené v nábytkářství. Černě napouštěné se označovalo jako
„německý eben“. Uplatnění našlo i ve stavebnictví. Na východním Slovensku je zachována řada kostelíků (chrámů), při
jejichž výstavbě bylo dřevo tisů hojně používáno. Každopádně
asi nejstarší zmínky o využití tisů jako okrasných dřevin najdeme v Anglii. Velká část starých selekcí pochází z oblasti
britských ostrovů a Irska. Přestože v evropských arboretech

a školkách se v současné době pěstuje více než sto odrůd,
u nás se setkáme jen asi s polovinou tohoto počtu. V Dendrologické zahradě v Průhonicích pěstujeme relativně obsáhlou
kolekci tisů. Velká část pochází ze sedmdesátých let, asi polovina z konce osmdesátých let minulého století a zanedbatelné
množství z posledních deseti let. Předmětem zhodnocení naší
sbírky byly především starší výsadby.
Původní formy tisů rostou jako rozkladité vícekmenné keře, nebo
stromky s průběžným kmenem a kuželovitou, někdy kulovitou
korunou. Dorůstají výšky od 5 do 15 metrů. Tisy rostou velmi
pomalu, jsou ale dlouhověké. Literatura uvádí exempláře často
starší než 1 000 let. V zahradách rostou v mládí velmi pomalu,
v prvních pěti až sedmi letech po výsadbě si zpravidla na nové
stanoviště zvolna přivykají. Teprve potom začnou výrazněji narůstat. Kmeny tisů mají hnědočervenou borku, která se odlupuje
v tenkých plátcích. U starších exemplářů je tento projev výraznější. Ve starých zahradách přináší tato vlastnost další estetický
prvek. Na kmeni často obráží mladé větévky, nejčastěji v osvětlených partiích na prořezaných rostlinách. Jehlice vytrvávají poměrně dlouho, 4 až 8 let, v závislosti na podmínkách a průběhu
počasí. Tisy jsou dvoudomé, výjimku tvoří jednodomá Taxus baccata forma monoeica Dom. Dospívají ve věku 20 až 30 let a potom pravidelně a hojně plodí až do vysokého stáří. Jedovatost
tisu je obecně známá. Plody se vyvíjejí od srpna, dozrávají v září
až listopadu. V příhodných podmínkách se bohatě vysemeňuje
v širokém okolí. Stromy mívají v nižším věku obvykle jeden průběžný kmen s několika slabšími konkurenčními výhony, které ve
vyšším věku často srůstají v jeden mohutný a svalovitý kmen.
Proto se údaje o jejich stáří obvykle nadhodnocují. Kořeny tisů
jsou dobře ukotveny v zemi, a strom proto dobře drží i ve velmi
špatných podmínkách, např. na skalnatém kamenitém podloží.
Tisy zaujímají na zemském povrchu ohromný areál, ale na rozdíl od jiných rodů jsou relativně stálé a jednotlivé druhy se
jen málo odlišují. Největší areál přirozeného výskytu zaujímá
Taxus baccata. Roste v západní a střední Evropě až po hranici utvářenou Baltickým mořem, Balkánem a částečně Malou
Asií. Daří se mu na různých podložích od kyselých až po zásadité. Nepatří přímo ke dřevinám vápnomilným, ale roste-li na
vápencích, má minimální konkurenci ostatních dřevin, které
se takovým podmínkám vyhýbají. Vždy ale upřednostňuje
vlhčí stanoviště. V zahradách se mu nejlépe daří na půdách
čerstvých a propustných. Na velmi vlhkých půdách roste jen
v teplejších oblastech mimo areál našich zemí. V zahradách
na podmáčených půdách je silně poškozován. Patří vyloženě
ke stinným dřevinám a obstojí i v plném stínu buků a jedlí,
stejně tak i staveb. Na volně exponovaných plochách jej poškozují mrazy. Nejvýraznější poškození tisů bylo zaznamenáno
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v krutých kontinentálních zimách 1928–1929 a v roce 1940.
V našich zemích je výskyt tisů ve volné krajině v současné době
velmi vzácný. Velký podíl na tom má jednak hospodaření v lesích v nedávné historii, ale také obliba dřeva sloužící k výrobě
oštěpů a luků v 16. století, kdy byl ve velkém množství vyvážen
do Anglie. Původní porosty v Anglii byly zničeny ve 14. a 15.
století, proto se stal žádaným obchodním artiklem. Nám nejbližší centrum obchodu s tisovým dřevem bylo v Norimberku,
což se přirozeně odrazilo na stavu tisů v našich zemích. V Bavorsku byl v roce 1589 vydán zákaz kácet tisy. Další velký vliv
na úbytek tisů v krajině měla drastická těžba dřeva v 19. století. Tisy přišly o přirozenou ochranu velkých stromů a následné
žďáření a pastevectví zkázu dokonalo. Dnes patří tisy k velmi
vzácným dřevinám s přísnou ochranou. V evidenci Agentury
ochrany přírody a krajiny je vedeno 82 starých exemplářů,
z nichž největší dosahují po obvodu kmenu více než 400 cm.
Rostou nejčastěji u různých selských stavení a hradů. Nejsilnější exemplář na území ČR najdeme v katastru obce Krompach v Libereckém kraji. Dosáhl obvodu 460 cm při výšce 11 m
a průměru koruny 8 m. Profesor Jaromír Klika v knize Jehličnaté z roku 1953 zmiňuje tento tis s obvodem 360 cm při
výšce 10 m. Další staré tisy jsou v obcích Nedvědice pod Pernštejnem a Domaslavice.
Odrůdová rozmanitost druhu Taxus baccata
Ačkoliv proměnlivost jednotlivých druhů není výrazná, v rámci
našeho domácího tisu obecného lze vysledovat naopak velmi
výraznou proměnlivost odrůd. Ze zahradnického hlediska můžeme jednotlivé odrůdy rozdělit do několika skupin. Pokud
jde o vzrůst, známe odrůdy vzrůstu zakrslého, plazivého, vejčitého, sloupovitého a převislého. Pokud jde o barvu a tvar
jehlic, známe odrůdy s jehlicemi dlouhými, úzkými a kopinatými, ale také odrůdy s jehlicemi širokým a krátkým. Odrůdy
jsou barvy temně zelené, namodralé, trávově zelené a žluté,
případně s okrajem jehlic žlutým, nebo bílým. Jehlice jsou
obvykle uspořádány hřebenitě, vzácně také radiálně. Ze zahradnického hlediska je zajímavá žlutoplodá odchylka tisu ve
formě luteibaccata.
Gerd Krüssmann v knize Handbuch der Nadelgehölze popisuje 84 kultivarů tisu obecného, 16 tisu japonského a 35 tisu
prostředního. V posledních letech se ale sortiment tisů rozšířil
o několik desítek nových taxonů, často nejistého původu.
Použití tisů v zahradnické praxi
Svými ekologickými nároky a vlastnostmi jsou tisy přímo
předurčeny k použití jako výplňové podrostové dřeviny.
Vhodné jsou i do větších skupin. Jsou vynikající bariérou proti
prachu. Větší skupiny samčích rostlin ale produkují velké
množství pylu, což je třeba zohlednit při použití ve městech
nebo v blízkosti malých vodních ploch. Vzhledem k jejich mimořádné toleranci k řezu jsou ideální dřevinou k tvarování,
a to jak v živých plotech, tak i k různým modelacím především v historických barokních zahradách. Pro temnou barvu
jsou vhodné jako silně kontrastní zeleň do pozadí květinových
a keřových záhonů. Tisy jsou vhodným doplňkem pěnišníků,
azalek, hortenzií, magnólií, růží a mnoha dalších dřevin s hrubou texturou. Na suchých a stinných stráních rostou pomaleji, ale i zde najdou uplatnění vedle cesmín, mahónií a stálezelených dřišťálů. Na osluněných stanovištích bývají často
žluto a bělopestré kultivary poškozovány intenzivním slunečním zářením. Živé ploty z jižní strany občas namrzají, v tomto
případě je jejich citlivost k mrazům malým nedostatkem, protože u tvarovaných živých plotů namrzlé letorosty snadno
zkrátíme řezem. Občas jsou stříhané tisy v živých plotech poZ A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008

V pozadí tvarovaných tisů rostou dva exempláře tisu Taxus baccata ‘Fastigiata’; u pravidelně udržovaných tvarů je
nutné provádět řez minimálně třikrát v průběhu vegetace, Newby Hall, Yorkshire, Anglie, 2007

Taxus baccata ‘Barmstedter Typen’, ze skupiny vzrůstných keřů má výrazně hrubší strukturu, patří k rychle rostoucím formám

Taxus baccata ‘Nissens Dirigent’ je jedinečný keř bujného růstu, ideální do podrostových skupin

Z novějších byť předválečných selekcí mají výběry ze školky Nissens v severním Německu, výborné vlastnosti;
kultivar Taxus baccata ‘Nissens Praesident’ je užší a vyšší, ‘Nissens Corona’ oproti tomu rozkladitý
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šířka výška tvar
Taxus baccata L. ‘Adpressa Aurea’
Taxus baccata L. ‘Adpressa’
Taxus baccata L. ‘Albovariegata’
Taxus baccata L. ‘Amersfoort’
Taxus baccata L. ‘Aurea’
Taxus baccata L. ‘Barmstedter Typen’
Taxus baccata L. ‘Bautzen Typ’
Taxus baccata L. ‘Cavendishii’
Taxus baccata L. ‘Compacta’
Taxus baccata L. ‘David’
Taxus baccata L. ‘Dovastoniana’
Taxus baccata L. ‘Dovastonii Aurea’
Taxus baccata L. ‘Erecta Nova’
Taxus baccata L. ‘Erecta’
Taxus baccata L. ‘Ericoides’
Taxus baccata L. ‘Fastigiata Aurea’
Taxus baccata L. ‘Fastigiata Robusta’
Taxus baccata L. ‘Fastigiata’
Taxus baccata L. ‘Fowles Dwarf’
Taxus baccata L. ‘Glauca’
Taxus baccata L. ‘Great Column’
Taxus baccata L. ‘Hessei’
Taxus baccata L. ‘Ingeborg Nellemann’
Taxus baccata L. ‘Judith’
Taxus baccata L. ‘Nissens Corona’
Taxus baccata L. ‘Nissens Dirigent’
Taxus baccata L. ‘Nissens Präsident’
Taxus baccata L. ‘Overeynderi Tharandtensis’
Taxus baccata L. ‘Overeynderi’
Taxus baccata L. ‘Pendula Graciosa’
Taxus baccata L. ‘Pirat’
Taxus baccata L. ‘Repandens’
Taxus baccata L. ‘Repandens Aurea’
Taxus baccata L. ‘Rushmoor’
Taxus baccata L. ‘Semperaurea’
Taxus baccata L. ‘Schwarzgrün’
Taxus baccata L. ‘Standishii’
Taxus baccata L. ‘Summergold’
Taxus baccata L. ‘Washingtonii’
Taxus cuspidata Siebold & Zucc
Taxus cuspidata Siebold & Zucc. ‘Nana’
Taxus media Rehd. ‘Brownii’
Taxus media Rehd. ‘Hicksii’
Taxus media Rehd. ‘Hillii’
Taxus media Rehd. ‘Sargentii’
Taxus media Rehd. ‘Thayerae’
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Popis jednotlivých odrůd vychází z měření porostů zakládaných před 20–25 lety v areálu Dendrologické zahrady na
třech stanovištích v prosvětlených porostech, proto jsou údaje srovnatelné. Pokud se lišily údaje u stejných taxonů
na různých stanovištích, uvádím údaje většího exempláře. Odrůdy mladší 15 let nejsou v tomto přehledu uvedeny.

Taxus baccata ´Schwarzgrün’
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škozovány v letních měsících intenzivním slunečním zářením
při odhalení přistíněných částí rostlin.
S chorobami a škůdci se u tisů setkáváme celkem vzácně. Nejčastější poškození tisů způsobují psi. Tis reaguje velmi rychle
na psí moč. Projevuje se zprvu zaschnutím, později poškozené
části keřů až zčernají. Velmi citlivé jsou sloupovitě rostoucí
odrůdy. Tam patrně dochází k odumírání kmínků. Nemalým
problémem je v Dendrologické zahradě zimní spásání jehlic zvěří. To se projevuje především v dlouhých zimách s vyšší
vrstvou sněhu. Mladou výsadbu nejčastěji poškozují srny, ta
však dobře regeneruje. Závažnější bývá poškození solitérních
keřů, když zvěř poškodí celé keře.
Nejčastějším problémem u tisů je ale jejich reakce na světlo.
Některé odrůdy mohou vypadat zcela odlišně na plném světle
než ve stínu. Tvarové formy bývají velmi řídké s netypicky rostoucími přírůstky. To se nejčastěji projevuje u sloupovitých forem, kdy letorosty, obvykle rostoucí přísně vzpřímeně, rostou ve stínu zvlněně až neuspořádaně. Plazivé typy tisů jsou
ve stínu řidší a vyšší, než na plném světle. Barevné formy naopak vyžadují plné slunce, ve stínu jsou obvykle jen žlutě nebo
bíle pruhované, případně se světlou barvou jehlic a někdy působí chloroticky, větve jsou obvykle řídké. Na otevřených plochách je někdy poškozuje ostré zimní slunce. Velmi tolerantní

k slunečnímu záření je odrůda ‘Sommergold’. Intenzita žlutých odstínů je pravděpodobně také ovlivňována stanovištěm.
Na chráněném stanovišti v Americké zahradě v Chudenicích je
letní zbarvení odrůdy ‘Aurea’ až svítivě žluté. Keře přemnožené
z identické rostliny jsou v Průhonicích světlejší a nevýrazné,
barvou se blíží odrůdě ‘Washingtonii’. Barva u jednotlivých
odrůd se přirozeně proměňuje i v průběhu roku. Nejintenzivnější barvy jsou v období po vyrašení, v zimních měsících jsou
méně výrazné, někdy s podkladem hnědých odstínů. Již zmíněná odrůda ‘Washingtonii’ se v zimních měsících zbarvuje rezavě. Menší rozdíly v barvě v průběhu vegetace jsou u kultivarů
s tmavými jehlicemi. Temně působí i stará odrůda ‘Glauca’. Jehlice má tmavě zelené s výrazným modravým ojíněním. Světle
zelené jehlice mají odrůdy tisu Taxus cuspidata na nevhodném
stanovišti. V Dendrologické zahradě na těžkých jílovitých půdách s téměř neutrální reakcí rostou velmi pomalu a jsou žlutozelené. V zimě na osluněných stanovištích získávají rezavou
barvu obdobně jako Microbiota decussata.
Plazivé a nízké keřové odrůdy tisů
V posledních letech jsou stále žádanější plazivé odrůdy tisů.
K nejznámějším patří odrůda ‘Repandens’. Její žlutá alternativa ‘Repandens Aurea’ je ale mnohem vyšší, její žluté zbarvení je velmi výrazné. Další z forem nižšího vzrůstu se žlutým
zabarvením jehlic je ‘Sommergold’. Roste bujně a rozkladitě,
bohužel nedostatečně kryje. Dá se tomu předejít zpětným řezem v prvních letech po výsadbě. U starších exemplářů překročí výška i 120 cm při šířce 5 m. Poslední cennou a téměř
zapomenutou plazivou odrůdou je ‘Cavendishii’, kterou již
dávno vystřídala zmíněná forma ‘Repandens’. Liší se především nižším vzrůstem než popisovaná odrůda ‘Repandens’.
Z nabídek našich i zahraničních školek však již dávno zcela
zmizela.
Keřové formy využívají zahradníci asi nejčastěji. Z nižších
a kompaktních keřů je celkem atraktivní ‘Adpressa’ a zjara
žlutá ‘Ingeborg Nellemann’. Na světlých stanovištích jsou
velmi husté s kulovitým habitem. Ve větším stínu ztratí veškerý půvab. Ve stinných partiích rostou a působí velmi dobře
rozkladité a vzrůstné kompaktní typy z německých předválečných selekcí. Odrůda ‘Nissens Corona’ má kratší a tuhé
jehlice, narůstá výrazně do šířky. Nepatrně vyšší je ‘Nissens
Praesident’, má oproti předešlé odrůdě pomalejší nárůst do
šířky. Hrubší struktury dosahuje ‘Nissens Dirigent’ s delšími
jehlicemi. I ten vytváří široký keř s výškou přes dva metry.
K nejhodnotnějším odrůdám můžeme zařadit lety prověřenou odrůdu ‘Compacta’ s výraznou zelenou barvou a pěknou
stavbou keře. Je ideální jak pro živé ploty, tak i pro podrostové skupiny. Z nižších a kompaktních forem je nenahraditelný tis japonský (Taxus cuspidata) v odrůdě ‘Nana’.
Vzpřímené a vzrůstné odrůdy tisů
Skupina Fastigiata sdružuje dnes celou obsáhlou skupinu odrůd sloupovitého vzrůstu. První sloupovitý tis byl nalezen kolem roku 1780 ve dvou exemplářích sedlákem Willisem v horách nad hospodářstvím nedaleko Florence Court, v hrabství
Fermanagh v Irsku. Rostlinu přesadil do svého dvora, kde
rostla do roku 1865, kdy se datuje její zánik. Druhý keř věnoval statkáři v Mount Florence. Odtud získala řízky londýnská ﬁrma Lee&Kennedy, a ta se již postarala o rychlé rozšíření tisů po celé Evropě. Osivo této rostliny dávalo potomstvo
normálního vzrůstu, až na několik výjimek – formu ‘Erecta’
a ‘Cheshuntensis’. První jmenovaná se pěstuje relativně často
i dnes. Další formou vzniklou ze sprášení se žlutolistou formou ‘Aurea’ je poměrně často pěstovaná ‘Elegantissima’ s jarZ A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008
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ními výhony světle zelené barvy a staršími jehlicemi s bílým
okrajem listu. Samčí exempláře pyramidálního vzrůstu byly
známy až po roce 1927. Ve vyšším věku jsou odrůdy této skupiny široké až kulovité, jako by složené z mnoha sloupovitě
rostoucích jedinců. Úzce rostoucí i ve vyšším věku je pouze
odrůda ‘Fastigiata Robusta’. Oblíbená forma ‘Fastigiata Aurea’ je dnes překonána odrůdou ‘David’, a to nejen intenzitou
barvy a rychlostí růstu, ale také odolností k mrazu. Jehlice některých odrůd tisů bývají na osluněném stanovišti poškozovány mrazy v předjaří.
S ústupem mohutných keřů v parcích se pomalu vytrácí
kdysi oblíbená odrůda ‘Dovastoniana’. Z parků ji známe ve
dvou růstových formách. Roubované a v mládí vyvazované
rostliny vytvářejí přímý kmen s vystoupavými větvemi a převislými letorosty. Řízkované rostliny nevytvářejí průběžný
kmen, a jsou proto široce keřovité, také s převislými letorosty. Patří k starým odrůdám, které se udržují v kultuře již
od roku 1777. Kromě této tmavězeleně zbarvené odrůdy pěstujeme i žlutolistou alternativu ‘Dovastonii Aurea’. O jejím
vzrůstu platí totéž, co u odrůdy ‘Dovastoniana´. Další atraktivní solitéru bizarního vzrůstu a jemné textury představuje
odrůda tisu prostředního (Taxus media) ‘Thayerae’ a převisle
rostoucí odrůda tisu obecného ‘Pendula Graciosa’ s těžko popsatelným habitem. Habitus je řídký, větve má dlouhé a obloukovité, letorosty převislé.
Zvláštní skupinu tvoří tisy s jehlicemi krátkými a širokými.
Mezi staré a oblíbené zástupce této skupiny můžeme zařadit
odrůdy ‘Adpressa’ a ‘Adpressa Aurea’. První zmíněná s tmavě
zelenými jehlicemi, druhá se žlutou barvou na vrchní straně
listů. Velmi široké jehlice jsou typické pro odrůdu ‘Amersfoort’, bohužel v Dendrologické zahradě roste velmi špatně a je
neustále poškozována okusem. Z keřů širšího vzrůstu je velmi
výrazná a působivá odrůda ‘Fowles Dwarf’. Její řídká stavba
ji omezuje v častějším použití a řadí ji spíše mezi sběratelské
zajímavosti, stejně jako širokolisté a sloupovité odrůdy ‘Great
Column’ a pomaleji rostoucí odrůda ‘Pirate’.
Tisy pro tvarované výsadby
Samostatnou kapitolou by mohly být tvarované tisy. Především do živých plotů jsou stále oblíbené, i když pomaleji rostoucí než většina listnatých dřevin. K tomuto účelu se stále
používají odrůdy s úzkou korunou, ačkoliv jsou pro takové
použití nevhodné. Jednotlivé rostliny se nespojí do souvislé
hmoty a nadílka těžkého sněhu je dokáže snadno poškodit.
Pro tvarované stěny, ale i jiné tvary je vhodnější použít keřovité odrůdy. V Dendrologické zahradě je asi nejkrásnější část
plotu založená z odrůdy ‘Compacta’. Její barva po vyrašení je
jasně až trávově zelená, po zbytek sezóny pak středně zelená.
Pro tvary s temnou barvou je vhodná odrůda ‘Schwarzgrün’,
nebo odrůda ‘Glauca’. Pokud jde o rychlost růstu, nepřekonatelnou stále zůstává stará forma tisu prostředního ‘Hicksii’.
Současný sortiment odrůd tisů v evropských školkách je velmi
bohatý. Bohužel řadu novinek by bylo vhodnější zařadit mezi
odrůdy zakrslé, které najdou uplatnění především v zahradách sběratelů. Takovým odrůdám v dendrologické zahradě
věnujeme jen minimální pozornost, a proto se o nich v příspěvku nezmiňuji. Totéž platí o nově vysazených odrůdách,
které u nás nejsou dostatečně prověřené. Nabídka našich školek je skromná a ve své podstatě se omezuje pouze na žádanou odrůdu ‘Repandens’. Vzhledem k tomu, že tisy patří ze
sadovnického pohledu mezi nejcennější rody, zasloužily by si
podstatně větší pozornost našich školkařských podniků. Sadovnická praxe by také jistě uvítala větší dostupnost starých
a prověřených odrůd.
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Tis v odrůdě ‘Adpressa Aurea’ patří k starým odrůdám;
na slunci je výrazně žlutý, ve stínu světle zelený a to
především horní strana jehlic

Taxus baccata ‘Schwarzgrün’ má velmi tmavou barvu;
svým kompaktním a částečně vzpřímeným vzrůstem je
ideální formou vhodnou pro zakládání živých plotů

Taxus baccata ‘Semperaurea’ je vynikající odrůdou s jasnou
žlutou barvou; utváří široký a kompaktní keř, na stinném
stanovišti má pouze žluté pruhy po stranách jehlic

Taxus baccata ‘Ingeborg Nellemann’ je obdobou předešlé formy; liší se pouze nižším vzrůstem

Taxus baccata ‘Washingtonii’ je strará odrůda; má v průběhu roku světle zelenou barvu, v zimních měsících se
mění v žluto hnědou, podobně jako Microbiota decussata

Z odrůd nízkého vzrůstu je stále nejžádanější Taxus
bacata ‘Repandens’

Taxus baccata ‘Summergold’ získává stále více na oblibě; na osluněném stanovišti je tento tis výrazně nižší a intenzivně žlutě zbarvený. V podrostu je trávově zelený

Trochu opomíjená je odrůda Taxus baccata ‘Compacta’, ačkoliv svými vlastnostmi je dosud nepřekonaná; barva
jehlic je výrazně zelená po celý rok, vzrůst má uspořádaný a kompaktní, přirůstá rychle; je jedinečnou odrůdou jak
pro živé ploty, tak pro skupiny v podrostu velkých stromů
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